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HP Passport
Mini Kablosuz
1912nm
Yönlendirici:
Internet Monitor D-Link SharePort
HP Passport 1912nm bir ARM
işlemci, 2GB flash bellek, 1GB
RAM bellek ve 1366 x 768 piksel
çözünürlüğe sahip 18,5 inch
büyüklüğünde “hepsi-bir-arada”
bir internet monitörü. Bu ekran
üzerinde 5 tane USB port, ethernet
girişi ve 4-in-1 kart okuyucu var.
Çok basit bir arayüzü olan Passport
1912nm bilgisayar ekranında
sadece 5 ikon var ve bu ikonları
kullanarak Firefox üzerinden
internete girebiliyorsunuz,
müzik dinleyebiliyorsunuz,
video seyredebiliyorsunuz veya
fotoğraflarınıza bakabiliyorsunuz.
HP tarafından otel lobileri,
havaalanları ve benzeri ayaküstü
bilgisayar kullanım ihtiyacının
çok olduğu iş alanları için
piyasaya sürülen 1912nm, hem
ekonomik fiyatı hem de kullanım
kolaylığı ile ön plana çıkıyor.
www.hp.com
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D-Link tarafından piyasaya sürülen
SharePort DIR-505 küçük bir
kablosuz ağ yönlendiricisi. Sürekli
hareket halinde olan bilgisayar
kullanıcıları için tasarlanan DIR-505,
kablolu interneti kablosuz yayına
çevirebiliyor. Bu sayede kalabalık
gruplar, var olan bir internet
kaynağını kolaylıkla paylaşabiliyor.

DIR-505 aynı zamanda, bir kablosuz
yayın tekrarlayıcı olarak da
kullanılabiliyor. Diğer bir ifadeyle,
belli bir noktadan kablosuz yayın
alanı içinde çalıştırılan DIR-505,
aldığı sinyalleri güçlendirerek
yeniden yayın yapıyor ve bu sayede
kablosuz ağ alanını genişletmiş
oluyor. DIR-505’in diğer bir marifeti
ise DIR-505’in USB portuna
bağlanan bir sabit disk üzerindeki
dosyalara kablosuz ulaşabiliyor
olmanız. Yine aynı USB porta
bağlayacağınız USB yazıcınıza da
DIR-505 üzerinde bulunan USB
portu ile ulaşabiliyorsunuz. DIR505’in bahsedeceğimiz son özelliği
çok önemli gibi gözükmese bile
bazen hayat kurtarıcı olabilecek
bir özellik: DIR-505 üzerindeki
USB portu kullanarak cep
telefonunuzu şarj edebiliyorsunuz.
www.dlink.com
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Cebinizdeki
Masaüstü PC
Belkin’den
Ekonomik Ev
Otomasyonu
Cihazı: WeMo
Evde, işte, cepte, her yerde internet
ulaşımı sıradanlaştı, ama internetin
ev otomasyonunda kullanımı
konusunda tabana yayılan bir
uygulamadan bahsetmek pek
mümkün değil. Pazardaki bu ihtiyacı
gidermek üzere piyasaya sürülen

Bu uygulama sayesinde iPhone/
iPad evdeki elektrikli cihazlarınızı
yönetebildiğiniz bir uzaktan
kumandaya dönüşüyor.
Ayrıca bu uygulamayı kullanarak
cihazların açılış kapanış
saatlerini gün ve saat olarak
programlayabiliyorsunuz. WeMo
paketinin diğer bir parçası da
hareket algılayıcısı olan bir cihaz.
Bu cihazı çalıştırdığınızda, cihazın
algılama alanı içinde bir hareket
olduğunda cihazın bağlı olduğu
elektrikli alet çalışmaya başlıyor
ve bu aletin çalışmaya başladığı
bilgisi cep telefonunuzdaki
uygulamaya bir uyarı mesajı olarak
geliyor. Bütün bu özelliklere
ek olarak WeMo IFTTT (www.ifttt.com)
uyumlu bir cihaz. Bu ne anlama
geliyor? Örneğin WeMo hareket
sensoru tetiklendiğinde cihaz
size twit, e-posta yada Facebook
mesajı gönderebiliyor. IFTTT
ile uyumlu olma özelliği
WeMo’nun muhtemel kullanım
alanlarını çok genişletiyor.

Akıllı cep telefonlarında
kullanılan işlemci hızı her geçen
gün artıyor. 2000’li yılların
başında masaüstübilgisayarlarda
kullanılan CPU hızlarına yakın hızlara
sahip işlemciler, günümüzde
cep telefonlarında kullanılmaya
başlandı. Bu durumdan
faydalanmak isteyen Canonical
firması tarafından geliştirilen
özel bir Ubuntu paketi, Google
ve Open Handset Alliance tarafından
geliştirilen Linux OS tabanlı
Android işletim sistemi üzerinde
çalışarak akıllı cep telefonunuzu bir
masaüstü PC olarak kullanmanızı
mümkün kılıyor. Ubuntu programı,
normal bir masaüstü PC’de
olması gereken bütün fonksiyonlara
sahip bir tür paket program.
Cep telefonunuzda Ubuntu
kullanmak için sadece HDMI monitor,
klavye ve fare bağlama cihazı
kullanmanız yeterli. Cep telefonları
için Ubuntu programını piyasaya
süren Canonical firması, akıllı telefon
pazarındaki büyük oyunculardan
bir veya bir kaçını Ubuntu kullanımı
için ikna edebilirse, artık otellerde,
havaalanlarında veya metro
istasyonlarında telefonla çalışan
monitor, klavye, fare istasyonları
görebiliriz.
www.ubuntu.com

www.belkin.com

WeMo, internet üzerinden evdeki
elektrikli cihazların açılmasını/
kapatılmasını mümkün kılan bir
cihaz. Evinizdeki kablosuz ağa
bağlanan WeMo’ya iPhone veya
iPad gibi cihazlarınıza ücretsiz olarak
indirebileceğiniz bir uygulama
üzerinden ulaşabiliyorsunuz.
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